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Trygg by Norge- satsningen gjennom medlemskap i Nordic
Safe Cities - en nordisk allianse for trygge byer
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
-

Tromso
Tromsø kommune blir medlem av Nordic Safe Cities 2022-2024

-

Tromso
Tromsø deltar i «Trygg by Norge»-satsningen

-

Medlemskapet i Nordic Safe Cities på 75 000 DK finansieres gjennom formannskapets
disposisjonsfond for 2022. Medlemskapsavgift for 2023,2024 og andre øvrige utgifter
innarbeides i kommunens handlingsplan for 2023-2027.
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Hva saken gjelder
Tromsø kommune har fått en forespørsel fra Nordic Safe Cities (NSC), som er en ideell
organisasjon (NGO) som har som formål å hjelpe kommuner, politi og lokale fagpersoner til å
skape trygge og robuste byer, som kan stå mot polarisering, hat, trusler og ekstremistisk vold. De
ønsker å beskytte den enkelte innbygger mot ekstremisme og hat, og promotere Norden som en
foregangsregion innenfor trygghet og sikre byer.
NSC jobber lokalt og på tvers i Norden, gjennom mer enn 20 byer som, for å øke innbyggernes
sikkerhet og hjelpe byer med å motstå ekstremistisk hat og vold. Initiativet fungerer som en
"tenkekubator", som de siste fem årene har brakt sammen nordiske byer, tenkere, ledende
eksperter og fagfolk fra kommuner, politi, akademia og sivilsamfunn for å dele kunnskap,
utvikle ny politikk og praktisk løsninger.
Byene som er med i initiativet på dette tidspunktet er København, Aalborg, Esbjerg, Odense,
Stockholm, Malmö, Gøteborg, Helsinki, Vantaa, Reykjavik, Oslo, Larvik, Sarpsborg,
Fredrikstad, Kristiansand, Haugesund, Arendal, Bærum, Skien og Stavanger i en allianse for
sikkerhet og inkludering.
Det jobbes spesifikt med tre målgrupper i byene;
l) Ordførere og politikere;
1)
2) Byens fagfolk, politi og sivilsamfunn
3) ungdommen.
Gjennom kommunenes målgrupper jobbes det i samarbeid for å:
l) informere og koble byer med hverandre for å diskutere vanskelige temaer og dele utfordringer
1)
og god praksis
2) Gi råd og gi en til en støtte til byers strategi, politikk og prosjekter og umiddelbar støtte i
krisetider
3) Å innovere felt for forebygging ved å utvikle nye konsepter på områder med begrenset
utviklet metodikk eller god praksis.
NSC ble initiert av Nordisk Ministerråd i 2016 etter terrorangrepet i København, og er i dag en
uavhengig ideell organisasjon registrert som en dansk forening. De drives av et sekretariat, samt
et styre som for tiden ledes av ekstremisme- og sikkerhetsekspert Magnus Ranstorp. I tillegg til
styret er et team av Safe City-rådgivere fra alle land med i initiativet, tilknyttet alliansen for å
hjelpe til med å støtte det lokale arbeidet i byene. Nordisk Ministerråd fortsetter å være en del av
alliansen med en representant i styret, og er aktiv deltaker, finansierings- og sparringspartner i
alliansen fra 2022 og fremover.
Saksutredning
Hvorfor er Tromsø kommune invitert inn?
NSC ønsker å invitere Tromsø kommune inn i «Trygg Bygg Norge» - satsningen, siden de
mener vi er en spennende kommune som allerede har mange innsatsområder i arbeidet mot
polarisering, ekstremisme og hat. Dette inkluderer bl.a. handlingsplan for kjønns- og
seksualitetsmangfold, initiativ knyttet til hat, hets og trusler, netthets og uttalelser mot rasisme
mot den samiske befolkningen. Kommunen gjør også mye for å forebygge og ha et godt
ungdomsarbeid gjennom, bl.a. gjennom Ul
6, Tvibit og ulike tiltak for ungdomsdemokrati.
U16,
Derfor håper NSC at man sammen kan finne muligheter å samarbeide, spesielt på de særlige

2

utfordringene og mulighetene som finnes i Nord-Norge og med perspektiver på den samiske
befolkningen.
Betingelser for deltakelse i «Trygg by Norge»
For å være en del av «Trygg by Norge», stilles det krav til at kommunene skal dele sin kunnskap
på disse områdene til andre byer i nettverket og bidra til å utvikle felles initiativer på satsningens
arenaer i 2022 -– 2023. Det er en forutsetning at man tegner medlemskap i Nordic Safe Cititesnettverket. Dette koster 75.000,- danske kroner i året, og man binder seg for to år av gangen. Det
er også en forutsetning at det er politisk forankring i kommunen.
Hva får Tromsø kommune ut av å bli medlem?
Tromsø kommune får tilgang til et nettverk som sitter på mye kompetanse angående
ekstremisme, hat og polarisering, som kan hjelpe oss til å bli endre bedre som en mangfoldig og
trygg by å bo i for alle våre innbyggere. Vi har en rekke innsatsområder, hvor vi mangler egen
kompetanse, og hvor vi kan få konkrete ideer til hvordan vi kan løse dette videre.
Trygg by Norge vil også måle og undersøke nærmere hatet som er i Tromsø kommune online for
oss, slik at vi får en bedre oversikt for å kunne forebygge og håndtere. Vi vet f.
f eks at i visse
f eks opp mot samenes nasjonaldag 6. februar og under Arctic pride i november,
perioder, som f.
er det mer netthets og hat mot de respektive gruppene enn ellers i Tromsø.
Man vil også trene og informere lokale fagfolk, gjennom å skape lokale trygghetskoordinatorer,
slik at sivilsamfunn får mer kunnskap om hvor og hvordan hatet treffer- og hvordan det kan
forebygges. Vi vil også kunne få tips og tilgang til en rekke forebyggende innsatser som kan
gjøres online.

Et felles mål vil være at Tromsø blir en foregangskommune i Norge.
Konklusjon
Tromsø kommune er ønsket inn inn sommedlem i Nordic Safe Cities. Kommunen vil gjennom
dette samarbeidet få tilgang til et viktig nettverk med mye kompetanse, som kan bidra til å gjøre
Tromsø til en tryggere og bedre by å bo i. Det innstilles derfor på at Tromsø kommune blir
medlem av Nordic Safe Cities 2022-2024, og gjennom dette at Tromsø deltar i «Trygg by
Norge»-satsningen.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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